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1. Voorwoord
Beste betrokkenen bij het Badeloch Fonds,
Het jaar 2017 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor het Badeloch Fonds. In de eerste plaats
omdat we mochten vieren dat het Fonds 30 jaar geleden is opgericht. Ik heb de oprichtingsstatuten er nog
even bij gepakt: “Heden, veertien augustus negentienhonderd zevenentachtig, verscheen voor mij, ….. notaris ter standplaats Hilversum: de Heer BERNARD PAULUS VELEMA, ……., ten deze handelende: a. voor
zich; b. als lasthebber en gemachtigde van: 1. zijn echtgenote, Mevrouw NELLY MARGARETHA VAN
LEEUWEN, …..” en vervolgens nog van drie van hun kinderen met hun partners. Ben en Nel Velema zijn de
ouders van Badeloch die in 1985 overleed en waarnaar het Fonds genoemd is. Nel is het afgelopen jaar, op
de gezegende leeftijd van 95 jaar, overleden. Haar man Ben in 2013. Beiden hebben veel voor het Fonds
betekend.
Wat door Ben en Nel 30 jaar geleden in gang gezet is, wordt door de volgende generatie voortgezet. Want
ook in 2017 heeft het Fonds weer nieuwe studenten financieel geholpen een opleiding te volgen en hebben
afgestudeerde studenten een diploma gekregen en, in de meeste gevallen, een baan. We hebben ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan een prachtige video gemaakt waarin enkele afgestudeerden vertellen hoe
het Badeloch Fonds hen geholpen heeft om een passende opleiding te volgen. Daardoor hebben ze nu een
goede baan en helpen ze in hun eigen omgeving mee aan een betere samenleving. U kunt deze video vinden op onze website www.badelochfonds.nl.
Ook bijzonder was wel dat we in 2017 bijna een recordbedrag aan giften binnen hebben gekregen, namelijk
€21.680 zoals u verderop in dit jaarverslag kunt lezen. De giften komen niet alleen van particulieren, maar
ook van bedrijven. Een deel van de extra giften is gebruikt om in 2017 nieuwe studenten te sponsoren en
een deel zal worden gebruikt om in 2018 nieuwe studenten aan te nemen. Daarnaast heeft de video eenmalig ook geld gekost, maar we hopen dat dit initiatief eraan bijdraagt dat we de komende jaren nog meer studenten kunnen sponsoren.
Het bestuur van de Stichting Badeloch Fonds is onveranderd en bestond in 2017 uit de volgende personen:
Naam
Functie
Benoemd in
Termijn
Einde termijn
Egbert Kanis
Voorzitter
2004
4e
2020
Heleen Velema
Secretaris
2010
2e
2018
Kees Koopmans
Penningmeester
2012
2e
2020
Andries van der Beek
Vice voorzitter
2007
3e
2019
Naast het bestuur heeft de Stichting momenteel vier deelnemers. Met z’n achten beoordelen we de nieuwe
aanvragen en proberen we zoveel mogelijk nieuwe donateurs te werven. Het zou mooi zijn als ook u mensen in uw eigen omgeving vraagt om als particulier bij te dragen aan onderwijs voor jongeren in ontwikkelingslanden en om geld over te maken naar het Fonds. Het Badeloch Fonds is een ANBI, dus giften zijn belasting aftrekbaar. Ook kan een kosteloze schenkingsakte worden opgemaakt. Onze penningmeester kan u
hier meer over vertellen.
Met hartelijke groet, namens bestuur en deelnemers van de Stichting Badeloch Fonds,
Egbert Kanis
Voorzitter
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2. Ontstaan en werkwijze van het Badeloch Fonds
In de jaarrekening 2017 zijn de financiële gegevens opgenomen van de Stichting Badeloch Fonds, statutair
gevestigd te Hilversum. De stichting is opgericht op 14 augustus 1987. In het jaar 2017 bestond het Badeloch Fonds 30 jaar. Dit jubileum is gevierd met een aantal acties. Eén van deze acties is het in beeld
brengen van een aantal studenten die door de jaren heen gesponsord zijn. Ieder van deze studenten vertelt
op haar/zijn eigen wijze hoe dit tot een verandering in hun leven heeft geleid. Door dit project zijn de kosten
dit jaar hoger dan gebruikelijk. Het resultaat is terug te zien op onder andere onze website:
www.badelochfonds.nl.
De ontstaansgeschiedenis is als volgt: Badeloch was studente culturele antropologie in Amsterdam. Ze had
veel belangstelling voor landen, volken en culturen en vond dat iedereen de mogelijkheid moest krijgen zich
te ontwikkelen. Ze was in het bijzonder begaan met meisjes en jonge vrouwen die in ontwikkelingslanden
vaak een grote achterstand hebben.
Badeloch overleed in 1985 op 32-jarige leeftijd. Haar familie besloot toen haar erfenis te gebruiken om kansarme maar talentvolle jongeren in ontwikkelingslanden de kans te bieden om na de basisschool verder te
studeren. Dat werd in 1987 het ‘startkapitaal(tje)’ van het Badeloch Fonds. De eerste studenten die het
Fonds ondersteund heeft, waren twee meisjes uit Thailand. Inmiddels heeft het Fonds in 30 jaar meer dan
150 jongeren gesponsord in vele verschillende landen. Ondertussen werken er afgestudeerde Badelochstudenten als econoom, verpleegkundige, verloskundige, leraar, arts, timmerman, naaister…
De stichting is gericht op veelbelovende jonge mensen, die graag willen studeren maar daar geen financiële
middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen studiefinanciering mogelijk is, biedt het Fonds
financiële steun om een opleiding te kunnen volgen. Het Fonds sponsort enkel de studiekosten en in het
algemeen geen kosten ten behoeve van levensonderhoud. Afhankelijk van de student en de situatie wordt
bepaald of de studiekosten geheel of gedeeltelijk worden gesponsord. Indien mogelijk wordt de student gestimuleerd zelf een deel bij te dragen of dit via andere fondsen te financieren.
In veel landen gaan talenten verloren, omdat jongeren of hun familie geen geld hebben om een opleiding te
betalen. Dat is niet alleen een gemis voor de jongeren die het betreft, het is ook een verlies voor de samenleving waar zij in leven. Het Badeloch Fonds sponsort met name de kosten van voortgezet onderwijs en
vakopleidingen.
Het Badeloch Fonds is een stichting met deelnemers en een bestuur. Deelnemers waren bij oprichting van
de stichting voornamelijk familieleden van Badeloch, inmiddels zijn er ook veel andere betrokkenen die helpen het doel van het Fonds te verwezenlijken. Het bestuur zorgt voor de besluitvorming. Bestuur en deelnemers vergaderen drie- tot viermaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe aanvragen beoordeeld en wordt vastgesteld wie in aanmerking komt voor financiële steun. Voor iedere student wordt een
contactpersoon ter plaatse gezocht die contact houdt met de student, ook beoordeelt deze contactpersoon
de voortgang van de student. De deelnemers onderhouden op hun beurt weer contact met de contactpersonen in de betreffende landen en daarmee met de studenten die ondersteund worden. Om te kunnen garanderen dat meer dan 90% van alle ontvangen giften aan de opleidingskosten van de studenten wordt besteed, werkt het Badeloch Fonds uitsluitend met vrijwilligers.
Meer uitgebreide informatie over de Stichting is te vinden op de website www.badelochfonds.nl.
De Stichting Badeloch Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder
het nummer 41193615. Stichting Badeloch Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd in de lijst van de Belastingdienst, via www.belastingdienst.nl te vinden als “Stichting BadelochFonds”, onder RSIN 80 85 22 0 85.
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, zoals
gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het doel van de Richtlijn is inzicht te verschaffen in
de werving van fondsen en de daadwerkelijke besteding aan het doel waarvoor deze fondsen geworven zijn.
Het verslagjaar van de Stichting Badeloch Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.
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3. Grondslagen waardering activa en passiva en resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten (de daadwerkelijke betaalde bedragen). Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen de saldi van bankrekeningen waarop de Stichting geld heeft uitstaan.
Stamkapitaal
Het stamkapitaal bestaat uit een continuïteitsreserve en een algemene reserve. Om de lange termijn verplichtingen van de Stichting na te kunnen komen acht het bestuur het noodzakelijk om een continuïteitsreserve aan te houden. Dit is het totaal van de aangegane lange termijn verplichtingen. Het huishoudelijk reglement verplicht het bestuur om de aangegane lange termijn verplichtingen in de jaarstukken te vermelden.
Hiermee wordt aangetoond dat het Fonds in staat is om bij eventuele calamiteiten aan de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. In het reglement is tevens vastgelegd dat het stamkapitaal (het totaal aan
reserves) mag groeien tot maximaal 2x de lange termijn verplichtingen. Geld dat niet nodig is voor de lange
termijn verplichtingen wordt opgenomen in de algemene reserve.
Baten uit eigen fondsenwerving
- Donaties
Donaties worden ontvangen van
o Personen
o Bedrijven
o Kerkelijke instellingen
o Stichtingen
o Scholen
De rechtstreekse donaties van deze donateurs zijn op kasbasis verantwoord.
- Contributies
De contributies van de deelnemers in de Stichting zijn op kasbasis verantwoord.
- Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Rentebaten
Rentebaten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Kosten eigen fondsenwerving
Dit betreft alle kosten van activiteiten die direct of indirect ten doel hebben mensen en instellingen te bewegen geld te geven voor de doelstelling van het Fonds.
Kosten beheer en administratie
Dit betreft de kosten die gerelateerd zijn aan het doel en het werk van de Stichting, zoals bankkosten.
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4. Staat van Baten en Lasten 2017
Baten
- Baten met specifieke bestemming
- Baten met algemene bestemming
- Rentebaten
- Overige baten
Som der baten

Toelichting
1
2
3
4

werkelijk 2017
3.860
17.763
57
21.680

begroot 2017
4.404
11.600
150
16.154

werkelijk 2016
5.021
11.609
169
16.799

Lasten
- Projecten met specifieke bestemming
- Projecten met algemene bestemming
- Jaarlijkse dotatie algemene reserve

5
5
6

3.860
12.050
2.664
18.574

4.404
10.771
1.500
16.674

5.021
11.579
1.741
18.341

Wervingskosten
- Kosten eigen fondsenwerving

7

1.878

500

512

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

8

1.363

600

758

21.816

17.774

19.611

Som der lasten
Resultaat

9

135-

1.621-

2.812-

135-

1.621-

2.812-

Resultaatbestemming 2017
Toevoeging/onttrekking aan
- Continuïteitsreserve
- Algemene reserve

4.1 Baten met specifieke bestemming
Baten met specifieke bestemming zijn afkomstig van donateurs die periodiek fondsen overmaken ten behoeve van een specifieke bestemming. Hierbij kan gedacht worden aan een bepaald land of een speciale
student die de betreffende donateur aan het hart gaat en die hij/zij bereid is te ondersteunen. Deze baten
staan in relatie tot de uitgaven onder punt 5. Deze baten zijn lager dan begroot omdat een toegezegde gift
niet is ontvangen.
4.2 Baten met algemene bestemming
Baten met algemene bestemming hebben betrekking op de ontvangen middelen zoals donaties, giften en
contributies van de deelnemers en donateurs zonder dat hier een specifiek doel aan verbonden is. Deze
baten zijn hoger uitgevallen dan begroot vanwege de ontvangst van een aantal grote eenmalige giften.
4.3 Rentebaten
De rentebaten zijn ontvangen uit onze spaarsaldi bij de verschillende banken. Het gemiddelde interestpercentage bedraagt 0,13% op jaarbasis en is daarmee lager dan vorig jaar.
4.4 Overige baten
De overige baten kunnen incidentele baten betreffen zoals terug ontvangen bedragen van studenten. Deze
zijn in 2017 niet van toepassing geweest.
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4.5 Project bestedingen
Studenten gesponsord uit giften met specifieke bestemming
Naam Student
Land
Mouy
Bangladesh
Eti
Bangladesh
Christine
Thailand
Ralfy
Dominicaanse Republiek
Yerfeny
Dominicaanse Republiek
Dorka
Dominicaanse Republiek
Genesis
Dominicaanse Republiek
Carolina
Dominicaanse Republiek
Dermi
Dominicaanse Republiek
Subtotaal gesponsord met specifieke bestemming

Werkelijk 2017
370
370
0
1.251
557
322
322
322
347
3.860

Begroot 2017
370
370
650
1.208
538
311
311
311
335
4.404

Werkelijk 2017
710
1.000
500
500
970
490
750
223
750
0
410
625
923
720
1.072
953
0
530
924
12.050

Begroot 2017
710
*
500
500
970
1.000
*
223
750
150
410
625
923
*
*
953
408
525
924
9.571

15.910

13.974

Studenten gesponsord uit giften met algemene bestemming
Naam Student
Land
Joshoda
Bangladesh
Kismet
Bangladesh
Sakshi
India
Grace
India
Divya
India
Shalini
India
Preeti
India
Kezia
Indonesië
Jeremy
Indonesië
Adrien
Kameroen
Jeril
Philipijnen
Amos
Tsjaad
David
Tsjaad
Paul
Tsjaad
Issa
Tsjaad
Gilbert
Uganda
John
Uganda
Richard
Uganda
Evelyn
Zambia
Subtotaal gesponsord met algemene bestemming

Totaal projectbestemmingen 2017

In bovenstaande lijst zijn de studenten aangegeven die in 2017 zijn gesponsord door het Badeloch Fonds.
Omwille van privacy worden studenten alleen met hun voornamen genoemd.
Bij een aantal studenten zijn hier verschillen tussen de begrote en werkelijke kosten. Dit zijn hoofdzakelijk
koersverschillen. Een aantal verschillen behoeft een nadere uitleg. Normaliter zijn de begrote en werkelijke
lasten gelijk aan elkaar voor de studenten gesponsord uit specifieke bestemming. In het geval van de studenten uit de Dominicaanse republiek heeft de sponsor zich gecommitteerd aan de uitgaven in buitenlandse
valuta. Christine heeft voor haar opleiding geen gift ontvangen omdat de betreffende sponsor het toegezegde geld niet heeft overgemaakt. Adrien heeft aangegeven geen sponsoring meer nodig te hebben. John
heeft geen aanvraag ingediend voor daadwerkelijke betaling. De studenten die met een * zijn gemarkeerd
zijn nieuwe studenten die pas in de loop van 2017 geaccepteerd zijn.
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4.6 Jaarlijkse dotatie algemene reserve
Het huishoudelijk reglement schrijft voor dat een gedeelte van de ontvangen baten met algemene bestemming (4.2) gedoteerd dient te worden aan de algemene reserve (dit vormt samen met de continuïteitsreserve
het zogeheten stamkapitaal). Het minimaal voorgeschreven percentage is 15%, dit is hier toegepast.
4.7 Kosten eigen fondswerving
Deze kosten hebben voor een klein deel betrekking op de publicatie van de nieuwsbrief (kopieerkosten en
kosten verspreiding) van de Stichting alsmede kosten die verband houden met het beheren van de website.
In verband met het 30-jarig bestaan van het Badeloch Fonds dit jaar, is een video gemaakt. In deze video
komt een aantal studenten aan het woord dat door de jaren heen gesponsord is door het Badeloch Fonds.
Deze kosten maken het grootste deel uit van deze kostenpost (€ 1.640,- van € 1.878,-). Deze video wordt
ingezet voor verdere werving en daarnaast is tevens materiaal ter beschikking gekomen dat de komende
jaren zal worden ingezet voor ondersteuning in de werving.
4.8 Kosten beheer en administratie
Dit zijn bankkosten, KVK-kosten en reiskostendeclaraties. Het overgrote deel van deze kosten betreft de
bankkosten (€ 857,-) die met name uit de transferkosten bestaan (€ 704,-). De reiskostendeclaraties worden
in de meeste gevallen door de bestuursleden en deelnemers als gift geschonken. Naar aanleiding van het
30-jarig bestaan hebben in 2017 meer vergaderingen plaatsgevonden dan in voorgaande jaren. Door deze
extra vergaderingen zijn de reiskostendeclaraties ook hoger.
4.9 Resultaat
Er werd geanticipeerd op een verlies in de begroting. Doordat de ontvangen giften hoger zijn uitgevallen,
mede als gevolg van het 30-jarig bestaan, heeft zelfs sponsoring van een viertal extra studenten kunnen
plaatsvinden. De jaarlijkse dotatie aan het stamkapitaal is daardoor ook iets hoger vastgesteld omdat deze
wordt berekend op basis van de ontvangen baten met algemene bestemming. Gezamenlijk resulteert dit in
een lager tekort dan verwacht. Het tekort wordt aangezuiverd vanuit de algemene reserve.
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5. Balans 2017

Toelichting

31-12-2017

31-12-2016

1.349
44.494
45.844

2.226
41.725
43.950

45.844

43.950

3

26.098
16.752
42.850

23.415
17.062
40.477

4
5

1.774
1.220

2.485
988

45.844

43.950

Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

1
2

Totaal
Passiva
Stamkapitaal
- continuïteitsreserve
- algemene reserve
Vooruitontvangen bedragen
Kortlopende schulden
Totaal

5.1 Vorderingen en overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op nog te ontvangen interest over 2017. De vorderingen bestaan
uit reeds vooruitbetaalde opleidingskosten of nog te ontvangen giften betrekking hebbend op 2017.
5.2 Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

31-12-2017
ING rekening courant
ING zakelijke spaarrekening
ASN-Ideaalsparen

10.387
12
34.095
44.494

31-12-2016
8.387
12
33.326
41.725

5.3 Reserves
De reserves van het Badeloch Fonds bestaan uit een continuïteitsreserve en algemene reserve, tezamen
het stamkapitaal geheten. De continuïteitsreserve is bedoeld om in geval van tegenvallende inkomsten in elk
geval de huidige lange termijn verplichtingen na te kunnen komen. De algemene reserve is bedoeld als buffer om nieuw te accepteren studenten te kunnen sponsoren en is noodzakelijk om nieuwe verplichtingen aan
te kunnen gaan. Bijvoorbeeld: wanneer twee studenten worden aangenomen met een studie van 4 jaar en
kosten van € 1.000,- per jaar, levert dat een verplichting op van 8.000,-. Enige buffer naast de continuïteitsreserve is daarom noodzakelijk.

9

Stichting Badeloch Fonds Hilversum
Jaarverslag 2017
5.4 Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op baten die ontvangen zijn voor projecten met geoormerkte specifieke bestemming maar in 2017 nog niet nodig waren. Het ontvangen geld, € 1.774,-, wordt
gereserveerd voor deze specifieke projecten in 2018 en later.

5.5 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben betrekking op zaken die ten laste komen van het huidige boekjaar maar
pas later in rekening worden gebracht zoals bankkosten. Daarnaast zijn hier ook algemene giften in opgenomen die vooruit zijn ontvangen maar voor latere jaren bestemd zijn.
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6. Begroting 2018
Baten
- Baten met specifieke bestemming
- Baten met algemene bestemming
- Rentebaten
- Overige baten
Som der baten

Toelichting
1
1
2

Begroot 2018
3.245
13.000
50
16.295

Werkelijk 2017
3.860
17.763
57
21.680
3.860
12.050

3

3.245
8.714
2.000
1.950
15.909

Wervingskosten
- Kosten eigen fondsenwerving

4

1.500

1.878

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

4

750

1.363

18.159

21.816

Lasten
- Projecten met specifieke bestemming
- Projecten met algemene bestemming
- Nieuwe projecten
- Jaarlijkse dotatie algemene reserve

Som der lasten
Resultaat

5

2.664
18.574

1.864-

135-

1.864-

135-

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan
- Continuïteitsreserve
- Algemene reserve
6.1 Baten 2018
Het begrote bedrag aan baten uit fondsenwerving met specifieke bestemming betreft de optelsom van bedragen die door donateurs zijn toegezegd voor specifieke studenten. De baten met algemene bestemming
betreffen een inschatting van de overige bedragen die wij voor 2018 verwachten te ontvangen. In 2017 hebben wij een aantal incidentele hoge bedragen mogen ontvangen. De verwachting voor 2018 is daarom lager
gesteld dan de werkelijke baten in 2017. Dit betekent dat we verwachten dat we 2018 met een negatief saldo af sluiten. Doordat de dotatie aan het stamkapitaal vrijwel net zo groot is als de onttrekking aan het stamkapitaal verwachten wij dat het stamkapitaal in 2018 vrijwel gelijk blijft.
6.2 Rentebaten 2018
De rentebaten voor het jaar 2018 worden nog lager ingeschat dan die van het jaar 2017 vanwege de nog
steeds dalende trend in rendement op vermogen.
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6.3 Project bestemmingen 2018

Voor sponsoring in 2018 zijn door het bestuur de volgende projecten geaccepteerd:

Studenten gesponsord uit giften met specifieke bestemming
Naam Student
Land
Mouy
Bangladesh
Eti
Bangladesh
Dorka
Dominicaanse Rep.
Ralfy
Dominicaanse Rep.
Edelyn
Dominicaanse Rep.
Jorge
Dominicaanse Rep.
Tania
Dominicaanse Rep.
Subtotaal gesponsord met specifieke bestemming

Begroot 2018
370
370
300
1.208
311
470
216
3.245

Studenten gesponsord uit giften met algemene bestemming
Naam Student
Land
Kismet
Bangladesh
Baby
Bangladesh
Grace
India
Shalini
India
Vishnavi
India
Kezia
Indonesië
Jeremy
Indonesië
Amos
Tsjaad
David
Tsjaad
Paul
Tsjaad
Gilbert
Uganda
John
Uganda
Subtotaal gesponsord met algemene bestemming
Nieuwe projecten
Totaal begrote projectbestemmingen 2018

Begroot 2018
1000
962
500
1.000
650
223
750
625
923
720
953
408
8.714
2.000
13.959

6.4 Kosten
De begrote kosten liggen in lijn met de kosten zoals in de jaren voorafgaand aan 2017. In 2017 zijn hogere
kosten gemaakt in verband met de video in verband met het 30-jarig bestaan. In 2018 wordt extra geld gereserveerd voor het verder vernieuwen van de website en montage en publicatie van een aantal video’s op
basis van reeds opgenomen materiaal. De verwachting is dat dit voor 2018 op een iets lager niveau zal liggen als 2017 maar nog steeds hoger dan de voorgaande jaren.
6.5 Financiële ruimte
De tot en met december 2022 aangegane lange termijn verplichtingen bedragen € 23.848,- Het huishoudelijk
reglement verplicht het bestuur om de aangegane lange termijn verplichtingen in de jaarstukken te vermelden. Hierdoor wordt aangetoond dat het Fonds in staat is om bij eventuele calamiteiten aan de aangegane
verplichtingen te kunnen voldoen. In het reglement is tevens vastgelegd dat het stamkapitaal mag groeien
tot maximaal 2x de lange termijn verplichtingen. Het meerdere moet worden ingezet voor nieuwe projecten
zodat sponsoring van nieuwe studenten altijd de prioriteit heeft.
De balans per 31 december 2017 geeft aan dat het stamkapitaal per die datum € 42.850,- bedraagt. Dat
betekent een dekking van de lange termijn verplichting van 180%, hetgeen inhoudt dat aan de doelstelling
wordt voldaan. Gezien hoogte van de continuïteitsreserve en de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2018
is er ruimte om voor € 2.000,- nieuwe studenten aan te nemen.
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7. Overweging
Het Badeloch Fonds heeft de ambitie om zoveel mogelijk studenten te ondersteunen in hun opleiding. Wij
zijn daarom trots op het feit dat we weer twintig studenten kunnen sponsoren in 2018 en we hiernaast nog
ruimte hebben om meer studenten aan te kunnen nemen. Ook is het natuurlijk mooi dat het Badeloch Fonds
inmiddels 30 jaar bestaat en vele studenten heeft mogen sponsoren. Wij verwijzen dan ook graag naar de
video’s van onze studenten. Deze zijn terug te vinden op de website: www.badelochfonds.nl.
Wij danken u voor uw steun!

13

